
 تاسیخ:                                         تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد                 :                      ًام ٍ ًام خاًَادگی

 دهیوِ 50هذت:                                             دتیشستاى تاهشالؼلَم                                                                         

                              2تؼذاد غلحِ:                                                                                          (         ًَتت اٍلدّن )یاص دیي ٍ صًذگی
 تاسم سؤاالت سدیق

 اًتخاب ًٌیذ.گضیٌِ غحیح سا  1
 ؟ٍیژگی پیاهثش )ظ( اضاسُ داسد ًذام تِ« هُؤهٌِیيَ یًٌَََا ااَل ًَلسَيَ تاخِغٌ لَؼَلَّيَ»  ضشیلِ آیِ .1

 هحروهیت  و فقر با هبارزهب(       هردم  هذایت در دلسوزی و کوشی سختالف(        

         هردم  با هذارا و هحبت( د                  برابری  و عذالت برقراری برای ج( تالش       

 هٌطأ دیي ٍاحذ چیست؟ .2

  پیاهبر اسالم د(             ج( قرآى              ب( فطرت هشترک           الف( عقل سلین       

       داسد؟ اضاسُ گضیٌِ ًذام تِ (ظ) اسالم گشاهی سسَل داهاى دس( ع) ضیَُ تشتیت حضشت ػلی .3

         غ وحیدریافت و ابالب(                     هرجعیت دینیالف( 

   والیت ظاهری پیاهبرد(                 والیت هعنوی پیاهبرج( 

       ًشین است؟ ّای اػجاص هشآى تِ ًذام یي اص جٌثِهَصٍى تَدى ًلوات ٍ سسایی تؼثیشات، هشتَط  .4

   لفظید(                 هحتواییج(                 هعنویب(               باطنیالف( 

1 

 ؽ  ظ                                                یش سا هطخع ًٌیذ.       غحیح یا ؿلظ تَدى ػثاسات ص 2

          . ًیست پزیش پایاى ٍ ضذًی توام اهشی دیي، تثییي ٍ تؼلین ٍ جاهؼِ اداسُ ٍ حٌَهت اغَالًالق( 

             .ضَد ًوی گٌاّی ّیچ هشتٌة ٍ است هؼػَم ًسی چِ ًِ دٌّذ تطخیع تَاًٌذ ًوی اًساًْاب( 

                                                                           .     ًیستیٌساى  پیاهثشاى دػَت اغلی ج( هحتَای

                                                                       آیٌذ. هی پذیذ هتـیش ًیاصّای دسٍى اص ثاتت ًیاصّاید( 

1 

 )یي هَسد اضاكی است(ػثاسات هشتَط تِ ّن سا تِ یٌذیگش ٍغل ًٌیذ.  3
 دیي                               پیام یي هاًذگاسی الق( الصهِ

 تثلیؾ دائوی      ای ساُ ٍ سٍش                          ـٌـؼـِ هـتب( 

 هؼٌَی                        تاالتشیي ٍ تشتشیي هشتثِ ٍالیت ج( 

 ظاّشی                      اٍلیي هشجغ تشای كْن آیات الْید( 

 گلتاس ٍ سكتاس پیاهثش )ظ(                                                                            

1 

 خالی سا ًاهل ًٌیذ.جاّای  4
... پایِ استَاس است ٍ هْن ........تٌاتش سٍایات هتؼذد اص هؼػَهیي )ع( ًول ضذُ ًِ اسالم تش ..الق( 

 ....... است.........تشیي پایِ آى ...

 گلتٌذ. هی........ ................. آًْا تِ ًِ ًوَد هشآى ًَضتي هأهَس سا ًَیسٌذگاًیپیاهثش )ظ( ب( 

 .... سال تِ تذسیج ًاصل ضذُ است............ آیِ داسد ًِ دس عَل ..............ًشین تیص اص .....هشآى ج( 

 ًاهذ. هی ............... دادًذ، هی اًجام خذاًٍذ تأییذ تا ًِ سا پیاهثشاى الؼادُ خاسم ًاسّای هشآى ًشین،د( 
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  اداهِ سؤاالت دس غلحِ دٍم   



 سؤاالت ًَتاُ پاسخ. 5
 تثشیذ؟ سا ًام اًساى تشتش الق( دٍ هَسد اص ًیاصّای

 

 تثشیذ؟ ًام ضَد، هی هخلَهات سایش تا ٍی توایض سثة سا ًِ اًساى ّای ب( دٍ هَسد اص ٍیژگی

 

 هتؼذد سا تٌَیسیذ. پیاهثشاى كشستادى ج( دٍ هَسد اص ػلل

 
 ًثَت سا تٌَیسیذ. ختن د( دٍ هَسد اص ػَاهل

 

 هَسد اص جٌثِ ّای اػجاص هحتَایی هشآى سا تٌَیسیذ. دٍّـ( 

 

 

 ًشین سا ًام تثشیذ. هشآى ػلوی ًٌات ٍ( دٍ ًوًَِ اص

 

ایواى آٍسدى تِ » ذًٌ پیذا هلثی ایواى آًْا تِ ًسثت تا خَاستِ اًساًْا اص خذاًٍذ ًِ ّایی تشًاهِاص  یٌی( ص

  سا تٌَیسیذ. است. دٍ هَسد دیگش «ضشى اص دٍسی ٍ یگاًِ خذای
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 سؤاالت تطشیحی. 6
 است. تَضیح دّیذ. «ًٌٌذُ تٌظین هَاًیي ٍجَد» یٌی اص ٍیژگی ّای دیي اسالم، (الق

 

 

  ؟حذیث ثولیي سا تٌَیسیذتشجوِ ( ب

 
 

 

 هتلاٍت آى اغل تا ًِ یاكت هی تـییش ای گًَِ تِ یا ضذ، هی كشاهَش تذسیج تِ اًثیا چشا تؼلیواتج( 
 ضذ؟ هی

 

 
 

 چِ اتلاهی هی اكتذ؟ ثاضذًاگش پیاهثشی دس دسیاكت ٍحی ٍ سساًذى آى تِ هشدم هؼػَم د( 
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 16 جوع نورات          هَكن تاضیذ.                                                                                                                

هَػَد دتیشستاىًَتت اٍل       دّنیاص دیي ٍ صًذگیپاسخٌاهِ   

 د( للظی( 4            شٍالیت هؼٌَی پیاهثج(  (3     ب( كغشت هطتشى( 2     ًَضی ٍ... الق( سخت(  1 .1
        د( ؽ                      ؽج(                      ظ( ب                   ظ( الق .2
  گلتاس ٍ سكتاس پیاهثش )ظ(د(                     هؼٌَی دیي                     ج(ب(        تثلیؾ دائوی              الق(  .3
         د( آیت                  23 – 6000ب( ًاتثاى ٍحی                      ج(               ٍالیت – 5الق(  .4
                                                       .صًذگی دسست ساُ ًطق - خَیص آیٌذُ دسى - صًذگی ّذف ضٌاخت الق( .5

                                                                                                          .ٍ اًتخاب اختیاس هذست - تلٌش تَاًاییب( 

                                                            پیطیي.                                                                        پیاهثش تؼلیوات تحشیق -هشدم  كٌش سغح تذسیجی سضذ -دػَت  دس پیَستگی ٍ استوشاس ج(

 اهام ٍجَد -تحشیق  اص ًشین هشآى حلظ -صًذگی  ًاهل تشًاهۀ دسیاكت تشای تطشی جاهؼۀ آهادگی د(
                                                                     اسالم. دیي تَدى سٍصآهذ ٍ پَیایی -اًشم  پیاهثش اص پس هؼػَم

 ّوِ ٍ جاهؼیت -جاّلیت  دٍساى ػوایذ اص تأثیشًاپزیشی -تذسیجی  ًضٍل ػیي دس دسًٍی اًسجامّـ( 
                                                                                              ساتوِ. تی ػلوی ًٌات رًش - تَدى جاًثِ

                                                                                                                            اًثساط جْاى. –ٍ( حشًت صهیي 

 سشای تِ ایواى-دیي ساٌّوایاى ٍ الْی ایواى تِ كشستادگاى –ضشى  اص دٍسی ٍ یگاًِ خذای تِ ایواى( ص
 .ّستی ًظام تَدى ػادالًِ تِ ایواى - ػادالًِ حساتشسی ٍ پاداش ٍ آخشت،

 تحشى ٍ اًغثام خاغیت اسالهی هوشسات تِ ًِ داسد ٍجَد هَاًیي ٍ هَاػذ اص ای دستِ اسالم دس( الق .6
 ٍ احٌام ػالی، هاًٌذ تاصسساى ٍ داسًذ تسلظ اسالهی هوشسات ٍ احٌام ّوِ تش هَاػذ ایي است دادُ

                                                                                   .ًٌٌذ هی ًٌتشل ٍ دٌّذ هی هشاس ًظش تحت سا هوشسات

 دٍ ایي تِ اگش .سا تیتن اّل ػتشتن، ٍ خذا ًتاب :گزاسم هی تْا گشاى چیض دٍ ضوا هیاى دس هي( ب
 ًَثش حَؼ ًٌاس ایٌٌِ ضًَذ تا ًوی جذا ّن اص گاُ ّیچ دٍ ایي ضَیذ ٍ ًوی گوشاُ جَییذ ّشگض توسي

                                                                                                                                       .ضًَذ ٍاسد هي تش

                                      ػذم تَسؼِ ًتاتت. ٍ اجتواػی صًذگی ٍ كشٌّگ سغح تَدى اتتذایی ػلت تِج( 

                                         .اص هشدم سلة هی ضَداهاًي ّذایت دیي الْی تِ دسستی تِ هشدم ًوی سسذ ٍ د( 


